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شناهن اهِی دجید: یـ ی -  ُا    ُ
بوِی یاس می آیَد، زیرا بی بی ِزینَب آَمده اَست.

او ماَدِر بابا اَست. بی بی اَز روستایی َدر اُستاِن یَزد 
آَمده تا نزِد ما بمانَد.

َمرُدِم روستا بی بی ِزینَب را دوست داَرند، زیرا 
او باایمان اَست.

ُشده اَم. شاد  بِسیار  بی بی  آَمَدِن  اَز  َمن 
سوره یِ »ناس« را او به َمن یاد داده اَست. 
اَست. ِشنیَدنی  او  َزباِن  اَز  اِمامان  داستاِن 
اَست. داده  یاَدم  بی بی  نیز  را  نَماز 
اَست. بُرده  زیاَرت  به  بار  سه  را  او  بابا 

  

می شویَد.  را  رویَش  را،  َدستش  بی بی 
او آماده ِی نَماز ُشده اَست. َدستانَش را 
به َسمِت آِسمان بُرده، شایَد بَراِی تَماِم 

َمرُدم آِرزوِی آسایِش داَرد.
َدستانَش را می بوَسم. او ُمشتی توت َدر 
اَندازه ِی  به  را  بی بی  می ریَزد.  َدستَم 

تَماِم ُدنیا دوست داَرم.

فایل صوتی

بي بي ِزيَنب
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فایل صوتی

شناهن اهِی دجید: پـ پ - گـ گ - فـ ف
یک روِز بَرفی که پارسا از مدرسه بَرمی َگشت، 
پیرَمردی را دید. پیرَمرد ِکناِر دیوار نَِشسته بود و 
نَِگران بود. پارسا به پیرَمرد نَزدیک ُشد و پُرسید: 

امروز مادرش نَتوانِست براِی بُردِن او بیاید. نِشانِی مدرسه را نِِوشت و به من داد. نشانی 
را ُگم کردم. داشتم کیَفم را می َگشتَم، این َسنگ را نَدیدم و به زمین اُفتادم. نَِشسته ام تا 

درِد پایَم کم تر َشَود. نگرانَم، َدِر دبستان را ِکی می بَنَدند؟«
پارسا ُگفت: »پَِدربُُزرگ! من نشانِی آن دبستان را می دانم، بیایید بَِرویم.«

»ُکَمک نیاز نَدارید؟«
َدبِستاِن  نِشانِی  »پَِسَرم!  ُگفت:  به آرامی  پیرَمرد 
َشریف را می دانی؟ باید نَوه ام را از مدرسه بیاَورم. 

پيرَمرد و پارسا



13

ِسپَس پارسا دسِت پیرمرد را ِگِرفت و به او کمک کرد. پیرمرد ایستاد و آرام آرام پُشِت َسِر 
پارسا رفت. پارسا با دیدِن کیِف پیرمرد گفت: »کیِف شما سنگین است. من آن را می آَورم.« 

به دبستاِن شریف که رسیدند، 
پارسا  َسِر  به  دستی  پیرمرد 
نَدم!  ِکشید و گفت: »آَفرین َفرَزَ
ِسپاس ُگزاَرم که به من کمک 

کردی.«

نَوه ِی پیرمرد ایستاده بود و با یک توِپ پاره بازی می کرد. تا پدربزرَگش را دید، به َسمِت 
او َدوید. پیرمرد و نوه اش رفتند. برف تُندتر می بارید. پارسا دوید تا زودتر بِتواند داستاِن 
آن روز را براِی پدر و مادرش بِگوید. ُگُرسنه بود و به یک کاسه سوِپ َگرم فِکر می کرد.


